
 
 

Aanvraagformulier 
Duurzaamheidslening 

 

 

 

Gegevens aanvrager(s) 

 Aanvrager 1 Aanvrager 2 (als van toepassing) 

Naam en voorletters             

Adres       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Postcode en woonplaats                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Burgerservicenummer             

Geboortedatum             

Telefoonnummer       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mobiel             

E-mailadres             

 

Gegevens woning 

Adres                  

 Ja Nee 

Is een omgevingsvergunning voor het verbouwen nodig?   

Zo ja, is deze al aangevraagd?   

Zo ja, zaaknummer (door cluster Vergunningen verstrekt)       

Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of een vergunning nodig is. Als de 

noodzakelijke vergunning nog niet is aangevraagd, dan kunt u geen lening aanvragen. 

Voor welke maatregel(en) vraagt u de lening aan? 

Maatregel Kruis aan wat van toepassing is 

Warmtepomp  

Zonnepanelen  

Zonneboiler  

Gevelisolatie  

Dakisolatie  

Vloerisolatie  

Raamisolatie (minimaal hr ++)  

Installatie voor warmteterugwinning  

Maatwerkadvies  

Anders, namelijk: 

 

 

 

http://www.omgevingsloket.nl/


 
 

 

 

 

Verwachte kosten van de maatregelen 

Bedrag  Bedrag  

Totale (geraamde) kosten inclusief btw    €       

Af: subsidie op grond van andere regeling(en) 

toegekend  

- €       

Naam andere 

regeling(en)  

        

      
Gevraagde lening    €       

 

Opgave aannemer(s), installateur(s), leverancier(s) 

Naam Voor maatregel(en) 

            

            

            

            

 

Planning werkzaamheden 

Geplande startdatum       

Geplande einddatum       

 

Bij de aanvraag mee te sturen gegevens: 

 Kopie offerte(s); 

 Kopie koopakte woning / akte van levering (alleen bladzijden waaruit eigendom blijkt); 

 Indien van toepassing: kopie van een eerdere subsidiebeschikking met betrekking tot de aan te     

brengen energiebesparende maatregelen. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Verklaring aanvrager 

De aanvrager verklaart: 

 Bekend te zijn met de voorwaarden van de Verordening Duurzaamheidslening gemeente 

Someren 2017; 

 Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing 

door SVn zal worden uitgevoerd; 

 Dat een volledig overzicht verstrekt is van alle eventueel door derden toegekende subsidies voor 

de aan te brengen energiebesparende maatregelen; 

 De met de controle van de lening belaste ambtenaar toegang tot de woning te geven als dat 

wordt verzocht. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te      …………… op      …………(datum) 

 

 (handtekening) 

 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar: 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Someren 

T.a.v. team Beleid 

Postbus 290 

5710 AG Someren 


